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µ#76983/B/2017-HSPH@!¸
76983/B/2017-HSPH

.j.: UZSVM/B/62023/2017-HSPH

eská republika – Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových
se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, Nové M sto, 128 00 Praha 2
za kterou právn  jedná Mgr. Ivo Popelka, editel Územního pracovišt  Brno
na základ  P íkazu generálního editele . 6/2014
Územní pracovišt  Brno, P íkop 11, 602 00 Brno

 69797111
(dále jen „vlastník“)

a

E.ON Distribuce, a.s.
se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, eské Bud jovice 7, PS  370 01 eské Bud jovice
zastoupená xxxxxxxxxxxxxxxx, zam stnancem spole nosti E.ON Distribuce a.s.,
na základ  pov ení

: 28085400, DI : CZ28085400
zapsána v obchodním rejst íku vedeném Krajským soudem v eských Bud jovicích,
oddíl B, vložka 1772
bankovní spojení: Komer ní banka, a.s., pobo ka eské Bud jovice, íslo ú tu:
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „oprávn ný“)

uzavírají podle zákona . 89/2012 Sb., ob anský zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen
„zákon . 89/2012 Sb.“) a zákona . 458/2000Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní
správy v energetických odv tvích a o zm  n kterých zákon  (dále jen „energetický zákon“), ve
zn ní pozd jších p edpis  a § 26 zákona . 219/2000 Sb., o majetku eské republiky a jejím
vystupování v právních vztazích, ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen „zák. .219/2000 Sb.“)
tuto

S M L O U V U
O  Z Í Z E N Í  V C N É H O  B E M E N E

. UZSVM/B/62023/2017-HSPH
. oprávn ného: BM-014330037472/002

l. I.
1. Oprávn ný je držitelem licence na distribuci elekt iny . 120806026 vydané Energetickým

regula ním ú adem dne 1. 7. 2008.

2. eská republika je vlastníkem a Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových je na
základ  § 9 zákona . 219/2000 Sb., p íslušný hospoda it s níže uvedenými nemovitými

cmi:

Pozemky
 parc. . 2600/7, druh pozemku – ostatní plocha, zp sob využití – ostatní komunikace,
 parc. . 2600/24, druh pozemku – ostatní plocha, zp sob využití – ostatní komunikace,
 parc. . 2600/27, druh pozemku – ostatní plocha, zp sob využití – ostatní komunikace,
 parc. . 2600/29, druh pozemku – ostatní plocha, zp sob využití – ostatní komunikace,
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zapsanými na listu vlastnictví . 60000 pro katastrální území Slatina, obec Brno v katastru
nemovitostí vedeném Katastrálním ú adem pro Jihomoravský kraj, Katastrálním pracovišt m
Brno – m sto (dále jen "služebné pozemky").

3. Vlastník prohlašuje, že na služebných pozemcích neváznou žádné dluhy, zástavní práva ani
jiné právní vady, které by bránily z ízení a výkonu v cného b emene podle této smlouvy.

4. Oprávn ný prohlašuje, že je vlastníkem a provozovatelem energetického za ízení distribu ní
elektriza ní soustavy zemního kabelového vedení NN – „Brno, Podstránská 1, p íp. NN,
ARKYS“ k jehož z ízení bylo vydáno Ú adem m stské ásti m sta Brna, Brno – Slatina,
odborem výstavby a územního rozvoje, stavebním ú adem, územní rozhodnutí .j.
MCBSLA/03346/15/OVÚR-SÚ/MZ ze dne 2. 7. 2015, a to v etn  jeho sou ástí p íslušenství,
op rných a vyty ovacích bod , které je uloženo v služebných pozemcích v délce 113,79 m
(dále jen „za ízení“).

l. II.
1. Vlastník z izuje ve prosp ch oprávn ného, podle energetického zákona, cné b emeno

ve smyslu služebnosti (dále jen „v cné b emeno“), spo ívající ve z ízení a  provozování
za ízení na služebných pozemcích vymezených v geometrickém plánu pro vyzna ení

cného b emene . 2964-914/2016, vyhotoveném spole ností GEODROM s.r.o., ov eném
edn  oprávn ným zem ským inženýrem Ing. Ji ím Habrovcem a potvrzeném

Katastrálním ú adem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracovišt  Brno – m sto dne
19. 10. 2016 pod . PGP-1854/2016-702. Geometrický plán tvo í p ílohu . 1, která je
nedílnou sou ástí této smlouvy.

2. V cné b emeno podle odst. 1. tohoto lánku je spojeno s vlastnictvím služebných pozemk ,
když vlastník a každý další vlastník (spoluvlastník) služebných pozemk  je povinen na
služebných pozemcích strp t právo oprávn ného, aby v souladu s podmínkami stanovenými
územním rozhodnutím a stavebním povolením z ídil, provozoval a posléze odstranil za ízení,
specifikované v l. I. odst. 4. této smlouvy a provád l na nich stavební úpravy a opravy,

. práva p etínat služebné pozemky vodi i a umis ovat v nich vedení.

3. Oprávn ný právo odpovídající výše uvedenému v cnému b emeni p ijímá a vlastník
je povinen toto právo strp t.

4. V cné b emeno dle této smlouvy se z izuje na dobu existence za ízení, specifikovaného
v l. I. odst. 4.

l. III.
1. Oprávn ný je povinen p i výkonu svých práv z v cného b emene podle této smlouvy

a p íslušných právních p edpis , p edem vlastníku oznámit vstup na služebné pozemky,
v p ípad  havarijního stavu však posta í oznámení uskute né až po vstupu na služebné
pozemky. Po skon ení prací je povinen uvést služebné pozemky do p edchozího stavu,
a není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícímu

edchozímu ú elu nebo užívání služebných pozemk  a bezprost edn  oznámit tuto
skute nost vlastníku.

2. Pokud by nedošlo po provedení prací ani po p edchozí výzv , u in né vlastníkem, k uvedení
pozemk  do p edchozího stavu, zavazuje se oprávn ný uhradit vlastníku prokázané nezbytné
náklady, vynaložené vlastníkem na uvedení pozemk  do p edchozího stavu. Vedle toho se
oprávn ný zavazuje zaplatit vlastníku smluvní pokutu ve výši jednonásobku náklad
vynaložených vlastníkem na tuto innost. V tomto p ípad  bude oprávn nému doložena výše
prokazatelných náklad  a zaslána výzva k jejich uhrazení a uhrazení smluvní pokuty se
splatností 10 dn  od doru ení výzvy oprávn nému.
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3. Tato smlouva je rovn ž pr kazem, resp. dokladem práva oprávn ného ke služebným
pozemk m k umíst ní a provedení stavby za ízení dle stavebn  právních p edpis . Toto
právo oprávn ného není právem stavby podle § 1240 a násl. z. . 89/2012 Sb.

l. IV.
cné b emeno specifikované v l. II. této smlouvy se z izuje úplatn . Finan ní náhrada je

stanovena dle skute ného rozsahu zatížení služebných pozemk  v etn  ochranného pásma
a iní 56 500 K  (slovy: padesátšesttisícp tset korun eských) a je splatná bezhotovostn  na
základ  da ového dokladu – faktury, vystavené vlastníkem a odeslané do 30 dn  ode dne
platnosti smlouvy. Splatnost faktury iní 28 dn  od jejího vystavení vlastníkem.

l. V.
V p ípad  neuhrazení platby v dohodnutém termínu je oprávn ný povinen zaplatit úroky
z prodlení ve výši, stanovené právním p edpisem.

I. VI.
1. Vlastník a oprávn ný berou na v domí, že v cné právo z této smlouvy vznikne dnem

právních ú ink  vkladu práva do katastru nemovitostí.

2. Návrh na zápis vkladu práva do katastru nemovitostí podají oprávn ný a vlastník spole
prost ednictvím vlastníka, a to bez zbyte ného odkladu po úplném zaplacení úplaty za

ízení v cného b emene. Správní poplatky spojené s touto smlouvou nese oprávn ný.

l. VII.
1. Smlouva je uzav ena okamžikem podpisu poslední smluvní stranou.

2. Smlouva nabývá platnosti a ú innosti dnem jejího uve ejn ní v registru smluv v souladu se
zákonem . 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách ú innosti n kterých smluv, uve ej ování

chto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3. Vlastník zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uve ejn ní bez zbyte ného odkladu,
nejpozd ji však do 30 dn  od uzav ení smlouvy. Vlastník p edá oprávn nému doklad o
uve ejn ní smlouvy v registru smluv podle § 5 odst. 4 zákona . 340/2015 Sb., o registru
smluv, jako potvrzení skute nosti, že smlouva nabyla ú innosti.

4. Pro ú ely uve ejn ní v registru smluv smluvní strany navzájem prohlašují, že smlouva
neobsahuje žádné obchodní tajemství.

5. Smluvní strany berou na v domí, že jsou svými projevy vázány od okamžiku podpisu této
smlouvy.

6. Smluvní strany se dohodly, že není-li v této smlouv  stanoveno, ídí se práva a povinnosti
smluvních stran zákonem . 89/2012 Sb., ob anský zákoník, a zákonem . 219/2000 Sb.

7. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli zm ny a dopl ky této smlouvy jsou možné pouze
písemnou formou, v podob  oboustrann  uzav ených vzestupn íslovaných dodatk
smlouvy.

8. Poplatkové a da ové povinnosti spojené s touto smlouvou nese oprávn ný.

9. Tato smlouva je vyhotovena ve t ech stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po
jednom vyhotovení. Jedno vyhotovení bude použito k zápisu práva do katastru nemovitostí.
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10. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzav ely svobodn  a vážn , nikoli z p inucení
nebo v omylu. Na d kaz toho p ipojují své vlastnoru ní podpisy.

V Brn  dne V Brn  dne

.…….……………………….………………. …….……………………….……………….
Mgr. Ivo Popelka

editel Územního pracovišt  Brno
xxxxxxxxxxxxxx

E.ON Distribuce, a.s.

íloha: 1) Geometrický plán . 2964-914/2016


